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Célunk az Új Szocializmus!
A Balpárt célja az új szocializmus, amely a társadalom minden aspektusának
demokratizálását

jelenti,

olyan

rendszert,

amely

kiterjeszti

a

demokráciát

a

munkahelyekre és a gazdaságra
, amelyben a legfőbb cél a többség jólétének és
szociális biztonságának radikális növelése. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági
életben háttérbe szorítsuk a kizsákmányolásra épülő tőkés rendszert, határt kell szabni az
egyéni gazdagodásnak, átláthatóvá kell tenni a magánvagyonokat és teret kell biztosítani a
szociális gazdaságnak, a közösségi vállalkozásoknak, a szövetkezeteknek, a
munkahelyi demokráciának. Magyarországon olyan új rendszerre van szükség, ahol nem
a vagyonosok kiváltsága, a demokrácia, a szabadság, a jövedelem, a fűtött otthon, az
egészség, a tiszta víz, a diploma vagy a gyermekvállalás.

A DEMOKRATIKUS ÚJJÁÉPÍTÉS PROGRAMJA
Elszámoltatást!
Alapvető célunk az elmúlt évtizedek politikai és gazdasági elitjének elszámoltatása.
● Minden lopást elfedő titkosítás feloldása és az ügynökakták nyilvánosságra
hozása.
● A tisztességtelenül szerzett vagyont ismét közösségi tulajdonba kell venni.
● Mindent meg kell tenni azért, hogy a külföldre menekített offshore milliárdok
hazakerüljenek.

Új Szociális Alkotmányt!
Új politikai, társadalmi és gazdasági rendszerre és új Szociális Alkotmányra van szükség,
amelyben rögzítjük, hogy:
● mindenkinek joga van az emberhez méltó, nélkülözéstől mentes élethez,
● mindenki számára biztosítjuk a politikai jogokat.

Új államszervezetet!

A szocializmus államigazgatási modelljének lényege a decentralizáció, azaz ellensúlyozni
kell a központi kormány hatalmát.
● Konkrét jogkörökkel felruházott választott testületek kellenek regionális, térségi
szinteken.
● A képviselők konstruktív visszahívhatósága politikai alapelv kell legyen, mert ez
az egyik alapja a politikusok számonkérhetőségének.
● Támogatjuk a választási korhatár 18 évről 16-ravaló csökkentését.

Az antifasiszta törvények bátor alkalmazását!
●
●

Politikai jelképekről és tilalmukról szóló törvényeket hatályon kívül kell helyezni.
A szélsőjobboldali szerveződéseket az 1947. évi XVIII. törvény rendelkezései
értelmében fel kell oszlatni

Szabad sajtót és kulturális életet!

Célunk a cenzúramentes, szabad, hozzáférhető sajtó és kulturális élet biztosítása.
● Az állam, az önkormányzatok fizetett hirdetésekre nem költhetik a közvagyont
,
nem adhatnak ki saját propagandakiadványokat, a tájékoztatási tevékenységük
honlapjaikra és személyesen vagy telefonon felkereshető ügyfélszolgálati irodáikra
kell korlátozódjon.
● Meg kell szüntetni valamennyi - közvetve vagy közvetlenül - közvagyonból
kiadásra kerülő ingyenes újságot.

Szociális Európát!
●

●

Igent mondunk Európára, nemet a kétsebességű szuperállamra, az Európai Unió
nem szakadhat tartósan fejlett centrumországokra és válságról válságra vergődő
szegény tagállamokra.
Igent mondunk Európa népeinek gazdasági és szociális összefogására, a
hátrányos helyzetű tagországok felzárkóztatására.

Népszavazást a katonai semlegességről!
●

Nem támogatjuk a magyar katonák és haderő külföldi bevethetőségét és nem
támogatjuk azt sem, hogy Magyarországon idegen katonák tartózkodjanak vagy
országunkon átvonuljanak. Ezért szorgalmazzuk, hogy népszavazás döntsön az
ország katonai semlegességéről.

Emberközpontú menekültpolitikát!
●
●
●

Oltalmat és továbblépési lehetőséget biztosítunk minden szociális vagy háborús okok
miatt menekülő embertársunk számára.
Külföldi állampolgárok letelepedését és munkavállalását szigorú, de
esélyteremtő eljárásrenddel kívánjuk szabályozni.
Teljeskörű állampolgári jogok biztosításával fogadunk mindenkit, aki építő
jelenléttel kíván közösségünk tagja lenni.

A SZOCIÁLIS ÚJJÁÉPÍTÉS PROGRAMJA
Kiemelt társadalmi szerepet tulajdonítunk a munkának.
●
●
●
●

Mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy munkából származó jövedelme
lehessen, de a munka nem lehet sem kényszer, sem büntetés.
Kiemelt szerepet kell kapnia a jövőben a társadalmilag hasznos tevékenységek
munkaként való elismerése.
A munkásképzések új rendszerét kell kidolgozni, ösztönözni kell a munkavégzés
melletti tanulást és továbbképzéseket.
A fizetések nemi és regionális alapú kiegyenlítésérevan szükség.

Kevesebb munkáért több bért!
●
●
●

Azonnali és radikális minimálbér-emelésre van szükség, a minimális órabér nem
lehet kevesebb, mint nettó 1000 forint.
35 órás öt napos munkahétre, 7 órás munkanapokravan szükség.
140.000 forintos minimálbért!

Előnyt a szakszervezeteknek!
●
●
●
●

Kötelező szakszervezeti alapszervezet alakítása minden 10 főnél többet
foglalkoztató munkahelyen.
A szakszervezeti tagok részesüljenek járulék- és szabadság kedvezményekben
.
Egységes szakszervezeti konföderációra van szükség.
Az egyházaknak felajánlható SZJA legyen felajánlható a szakszervezeteknek

Középtávon FNA-at, rövidtávon Szociális Minimumjövedelemet!
●
●

Középtávon támogatjuk a mindenkori létminimum összegével megegyező Feltétel
Nélküli Alapjövedelem bevezetését.
Az FNA bevezetéséig átmeneti megoldásként Szociális Minimumjövedelmet
kívánunk biztosítani minden arra jogosultnak, jogosultsági feltételként a
munkanélküliséget, a munkaképtelenséget tekintve.

Szociális biztonságot időskorban is!
●

●

●

Újból be kell vezetni a Munkakönyvet, amelyben a dolgozó számára is számon
tartható, hogy mennyi ideig dolgozott, mennyit keresett, mennyi járulékot fizetett
munkahelyein.
Minden 65. életévét betöltött állampolgár jogosult legyen alanyi jogon egy
alapnyugdíjra, melynek összege nem lehet kisebb, mint a mindenkori minimálbér 70
százaléka.
Nyugdíjjogosultságot 15 ledolgozott év után lehessen szerezni, a kifizetés ne legyen
korhatárhoz kötött, 25 munkaév után az Alapnyugdíj 30 százaléka, 35 év után 60
százaléka, negyven év után pedig 85 százalékát lehessen automatikusan igényelni.

Minden gyermek egyenlő!
●
●

A családi adókedvezményeket meg kell szüntetni, gyermek és gyermek között nem
tehetünk különbséget a szülők jövedelme alapján.
A családi pótlék azonnali megduplázását, a családi pótlék mindenkoron a minimálbér
legalább 20 százaléka kell legyen.

Forradalmi átalakulásra van szükség az oktatás területén!
●
●
●
●
●
●
●

Mindenki számára ingyen elérhetővé kell tenni a diploma, a szakma
megszerzésének és az élethosszig tartó továbbtanulás, továbbképzés lehetőségét.
A tankötelezettségi korhatárt 18 évre kell felvinni.
Vissza kell állítani az alapfokú oktatás, szakmunkásképzés, szakközépiskolák,
technikumok rendszerét, és újra egyszintű érettségi rendszerre van szükség.
Meg kell szüntetni a diákhitelek rendszerét, helyette ingyenes kollégiumi ellátásra, a
tanulmányok folytatását lehetővé tevő ösztöndíjakra van szükség.
Az állandó versenyszellem helyett az együttműködésre nevelés, az egymás irányába
érzett szolidaritás kell teret kapjon az oktatásban.
Meg kell szüntetni a magán és egyházi iskolák állami támogatását.
A pedagógusok kiemelt bérezésére van szükség a gazdaságilag pangó, szociálisan
elmaradott országrészekben.

Romjaiból kell újjáépíteni az egészségügyet!
●
●

●
●
●

Az azonnali bérelemelés minden egészségügyi dolgozó számára.
Stabil működéshez szükséges anyagi keretek biztosítása a valódi működési
autonómiával rendelkező, szövetkezeti rendszerben újraszervezett egészségügyi
intézmények számára.
A magán egészségügyi rendszer totális elválasztása a közösségi ellátásoktól.
A gyógyszerek és gyógyászati készítmények, eszközök hatósági árazása kell legyen
rövidtávon, középtávon állami gyógyszergyártásra van szükség.
Centrumba kell kerüljön az egészséges életmódra nevelés, olcsó tömegsportolási
lehetőségek biztosítása, egészséges munkakörnyezet.

Szociális Lakásügynökséget!

●

●

A Szociális Lakásügynökséget kell létrehozni az új szociális bérlakások építése, a
meglévő lakások kezelése és a magántulajdonú lakhatásra szolgáló bérlemények
felügyeletére.
A piaci lakbérek progresszív adóztatására van szükség, a fővárosi és a nagyvárosi
üresen álló ingatlanok esetében kifejezetten büntető jellegű adóztatás
alkalmazásával.

Ingyenes közlekedési, közmű és internet minimumot!
●
●

●

Az egész országot lefedő, kötöttpályás, környezetbarát, ingyenes igénybe vehető
tömegközlekedést.
Ingyenes áram- gáz- víz- internet szolgáltatási minimum minden háztartás
számára. Progresszív árrendszert, aki többet fogyaszt, pazarol, az arányosan
fizessen is többet.
A MÁV államosítás útján történő helyreállítása és a magánvasutak magyarországi
működésének korlátozása.

A szociális válságba jutott cigány közösség segítése!
●

●

A cigányság jóléti leszakadásának problémája csak egész országrészek
felzárkóztatását
célzó
szociális
programokkal
megoldható,
amelyekben
kulcsszerepet kapnak az önkéntes alapú szövetkezetek.
A hazai cigány közösség érdekvédelmi és a hatalmi viszonyoktól független
érdekérvényesítési munkájának támogatása.

Ki a papokkal a közintézményekből és az iskolákból!
●
●

A vatikáni szerződés egyoldalú teljes felmondását szorgalmazzuk, egyházak állami
támogatásának megszűntetését.
Az egyházi szociális szolgáltatások kiemelt finanszírozásának megszűntetése.

A NÉPGAZDASÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMJA
Előnyt a közösségi tulajdonnak!
●

●

Elutasítjuk a csak magántulajdonon alapuló gazdasági és társadalmi rendszert.
Ennek háttérbe szorítása közösségi, azaz szövetkezeti és állami tulajdonnal való
ellensúlyozása és kiváltása programunk egyik központi eleme.
A nyilvánvalóan ellopott közvagyonnak, a nagybirtokoknak és a bankok egy részének
közösségi tulajdonba vételét szorgalmazzuk

Szolidaritás alapú adórendszert!
Legfontosabb célunk az igazságos újraelosztás, azaz a gazdagoktól arányosan többet
vonunk el és azt átcsoportosítjuk a közösségi szolgáltatások biztosítására, a szegények
felzárkóztatására.
● A jövedelemadónak radikálisan progresszívnek, azaz többkulcsosnak kell lennie, a
mindenkori minimálbér esetében 0 százalékos adókulccsal.
● A fogyasztási adónak viszont méltányos szintűnek kell lennie, 15 százalékos
általános forgalmi adókulcsra van szükség.
● Az alapvető élelmiszerek: tej, kenyér, liszt, hús, illetve a fűtőanyagok, a
szociális szövetkezetek által megtermelt javak esetében az ÁFA teljes eltörlését
támogatjuk.
● Emelt ÁFÁ-t szorgalmazunk a luxusfogyasztásra:,nagyértékű ingatlanok,
luxusjárművek

Fizessenek a gazdagok!

●
●
●

Gátat kell szabni a tőkefelhalmozásnak - a részvényhozamok és az
árfolyamnyereség erős megadóztatására,
Az offshore tevékenység kiemelt bűncselekménnyé nyilvánítására van szükség.
A nagy értékű örökségek és a tőkejövedelmek megadóztatása progresszív módon,
az 50 milliós értékhatár felett, cégek esetében (ingatlanvagyon vagy pénzvagyon
esetében.

Le kell rakni a szociális gazdaság alapjait!
●
●
●
●
●
●

Új törvényt kell hozni a szövetkezetekről, hogy azok tevékenysége egyszerűbb és
olcsóbb legyen.
Valódi termelő-, hitel- és fogyasztási szövetkezetek országos hálózatát kell
létrehozni.
Előnyöket kell biztosítani a szövetkezeteknek, a mezőgazdaságban és szociális
foglalkoztatatási formáknál.
Szövetkezetek közbeszerzés nélkül végezhessenek az állam számára szolgáltatást.
A tisztességtelenül szerzett földbirtokokat át adni a helyi szövetkezeteknek.
A dolgozók tulajdonszerzésének támogatására van szükség. Az állami
támogatásban részesülő vállalkozások a támogatással azonos mértékű tulajdonrészt
legyenek kötelesek átadni a dolgozóiknak.

Ne zárhassanak be gyárakat, ne szüntethessenek meg munkahelyeket!
●
●
●

A Magyarországon megtalálható termelőeszközökről nyilvántartást kell vezetni, azok
adásvételét szabályozni kell.
A tulajdonosok által bezárásra, felszámolásra ítélt gyárak, cégek termelőeszközei
kerülhessenek a dolgozók kollektív, szövetkezeti tulajdonába.
Termelőeszközök más országokba való áthelyezésére csak előzetes hatósági
egyeztetés után legyen lehetőség.

Szabályozni és korlátozni kell a bankszektort!
●
●
●
●
●
●
●

A bankok minden korábbinál szigorúbb állami felügyeletére van szükség.
A bankok lobbytevékenységét be kell tiltani, minden ilyen tevékenységet végző
szerveződést fel kell oszlatni.
Korlátozni kell a lakossági jelzálog alapú hitelek kihelyezését.
A jelzáloghitelek felmondása után a bank köteles gondoskodni egyedülálló tulajdonos
esetén 1 éves, család esetén 2 éves lakhatási alternatíváról.
A lakossági adósságok, közüzemi tartozások mérséklésére van szükség szociális
alapon.
A devizahitelezés méltányos rendezését, újra forintosítását szorgalmazzuk 180-as
árfolyamon.
Előnyben kell részesíteni a helyi magán és szövetkezeti tulajdonosok által birtokolt
Hitel Szövetkezeteket.

Előnyt a megújuló energiának!
●
●
●
●

Lakossági és szövetkezeti megújuló energiatermelést támogató programokat kell
indítani.
A lakossági és szövetkezeti visszatáplált elektromos áram árának legalább 30%-al
meg kell haladni a vásárolt áram árát.
A napelem és szélerőmű berendezéseket áfa mentessé kell tenni.
Kiemelten kell támogatni a hátrányos helyzetű régiókban a szövetkezeti napelem és
szélerőmű parkok létesítését.

●

Támogatni kell a helyi élelmiszer termelést, értékesítést és fogyasztást.
Állami felügyeleti rendszerben lehessen csak értékesíteni e
 gészségkárosító

élvezeti cikkeket!
●

A függőséget okozni tudó és egészségkárosító élvezeti cikkek állami monopol
rendszerben való értékesítése. A nem nagyüzemi úton előállított sör és a bor
kedvezményes fogyasztási adókulccsal és jövedéki adómentességgel való
támogatása.

